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الرقم :
التاریخ :

) على صفحاتكم االلكترونیة والدخول على الموقعwww.ju.edu.joالرجاء اضافة رابط موقع الجامعة االردنیة االلكتروني (

219000295  رقم طلب الشراء:

1

الرقم
tab

الوحدة
12000

الكمیة
Fexofenadine 180mg Tablet

أسم المــــــــــــــــــادة

الصیدالنیة لبنى عبد الخرابشة

- یقدم عرض االسعار بمغلف مختوم ومغلق .1

 الموافق  االحـــد  

) واالسم التجاري والعلمي، بلد المنشأ، اسم الشركة الصانعة وسعر الصیدليshelf life- تحدید صالحیة العالج (2
المسجل بھ الدواء لدى وزارة الصحة (مع بیان سعر العبوة ).

-یلتزم المتعھد بوسم عبوات الدواء بعبارة (مباع لمستشفى الجامعة االردنیة) على العبوات الخارجیة والداخلیة.4
- یفضل ان تكون الحبوب والكبسوالت مغلفة بشرائط حسب االصول ویفضل ان تكون معبأة ضمن عبوات مستشفى .5
- یجب ان تكون االدویة المسلمة للمستشفى مطابقة للمواصفات المعتمدة للدواء في الموسسة العامة للغذاء والدواء وال یتم استالم6

الدواء رسمیا اال بعد اجتیازه الفحوصات المخبریة الالزمة حسب القوانین وانظمة الدواء المعمول بھا في المملكة  .
- المستحضرات الصیدالنیة التي ھي من اصل انساني یجب ان تكون مسجلة لدى وزارة الصحة  االردنیة وان یكون رقم7

ً لشھادة التداول من قبل وزارة الصحة  . التشغیلة المسلم للمستشفى حامال
- ان تكون المادة المسلمة مسعرة بسعر الجمھور المقرر من قبل وزارة الصحة .8
- ان ال یزید السعر المقدم للمادة عن سعر التسجیل لدى وزارة الصحة .9

- في حال تاخر المتعھد عن ارسال مندوب الستالم االحالة یكون الھاتف او الفاكس بمثابة التبلیغ الرسمي للمتعھد لتسلیم المواد . 10

 على المتقدم االلتزام بالشروط التالیة:- 

- اخر موعد لتقدیم العروض یوم13

) من نظام اللوازم المعمول بھ في الجامعة االردنیة36 - في حال تخلف المتعھد عن مدة التسلیم المقررة تطبق بحقة نص المادة (11
بالشراء على حسابھ وتغریمھ فرق االسعار لصالح المستشفى .

-ترسل العروض على دائرة العطاءات والتزوید ( شعبة المشتریات) .14
.ً 24/03/2019 الساعة الثانیةعشرة ظھرا

تحیة طیبة وبعد ،،،
یرجي التكرم بتقدیم عرض اسعار العالجات التالیة:

- صالحیة العرض ال تقل عن شھرین12

5300786)- في حال عدم توفر العالج لدیكم یرجى إرسال كتاب اعتذار عن عدم توفره على الفاكس (15
- یستبعد كل عرض غیر مستوفي للشروط اعاله ، وكذلك كل عرض یرد بالفاكس أو معدل یدویا.16
-ارفاق العرض الفني.17

-تقدیم تعھد باالستبدال إذا لم تحمل المادة ثلثي مدة الصالحیة.3

-سیاسة الدفع لمشتریات المستشفى كاآلتي:18
 یوم45  دینار     خالل 1000-1999 یوم              - من 30         دینار    خالل 1-999- من 
 یوم90  دینار      خالل 5000-6999 یوم             - من 60   دینار    خالل 2000-4999- من 

 یوم120 دینار   خالل 7000-10000- من 

  مدیر دائرة العطاءات والتزوید

.www.Hospital.Ju.eduلالطالع على مشتریات المستشفى المحلیة والعطاءات الفرعیة یرجى زیارة الموقع االلكتروني  


